
 
 

  

NIEUWSBRIEF        Burgum, 5 maart 2021 

Beste ondernemers, 

Een jaar verder … 

Het is maart 2021. Het voorjaar is bijna begonnen. De temperaturen gaan omhoog en de eerste 

krokussen kleuren de bermen. De natuur gaat zijn eigen weg, maar levert ons naast haar schoonheid 

ook schade op. De coronapandemie woekert voort en heeft nog steeds grote impact op ons 

dagelijkse leven. We kunnen ons voorstellen dat na een jaar corona de rek eruit is, u moe bent, de 

creativiteit en veerkracht op is en u als ondernemer behoefte heeft aan ondersteuning om deze 

laatste periode van coronamaatregelen te kunnen overbruggen. In deze brief zetten we alle 

ondersteunende maatregelen voor ondernemers nog eens voor u op een rij, gemeentelijk, 

provinciaal en landelijk. Binnen onze gemeente kunt u ook terecht bij Jan Sijtsma, JSijtsma@t-diel.nl 

of mobiel 06-15073693, als u eens wilt sparren over om mogelijkheden. 

De regelingen van gemeente Tytsjerksteradiel 

TOZO 

De ZZP’ers en het MKB zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Steunmaatregelen 

voor deze groep ondernemers worden, namens de gemeente, uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen 

Fryslân (BZF). https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo/  

Via de bovengenoemde pagina kunt u informatie krijgen en u aanmelden voor een uitkering voor de 

kosten van levensonderhoud en een lening voor bedrijfskrediet. 

De Tonk   

Ondanks alle eerdere steunmaatregelen als gevolg van de coronacrisis is helaas niet iedereen uit de 

financiële problemen geholpen. Bij veel mensen is er door de corona-crisis veel inkomen 

weggevallen. Het kan zijn dat iemand zijn baan is kwijtgeraakt, of niet meer wordt opgeroepen, of 

dat zelfstandigen geen Tozo kunnen krijgen, omdat ze een partner hebben met inkomen. Zij kunnen 

daardoor in de problemen komen met de betaling van hun noodzakelijke kosten van het wonen, 

zoals huur, rente in verband met de hypotheek, water, elektriciteit en gas. Daarom is de Tonk 

(Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) in het leven geroepen. De Tonk is een vorm van 

bijzondere bijstand. Daarom gaan de gemeenten de Tonk uitvoeren. Ook onze gemeente is druk 

bezig geweest om alles rondom de Tonk in te richten. Naar verwachting kunnen vanaf medio maart 

de aanvragen worden ingenomen en afgehandeld.  

De Tonk gaat gelden tot 1 juli 2021 en kunt u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 

aanvragen. Het gaat dus om een tegemoetkoming in de kosten van het wonen. 
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Belastingen 

Onlangs is de gemeentelijke belastingaanslag verstuurd. Wanneer de financiële situatie moeilijk is, 

kunnen ondernemers vragen om een betalingsregeling van maximaal 12- maandelijkse termijnen, 

maart 2021 t/m februari 2022. Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen voor bedrijf of privé. Dit 

gaat om onroerendgoedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing. De 

betalingsregeling is ook van toepassing op opgelegde aanslagen die u normaal gesproken voor eind 

mei 2021 moet betalen.   

Voor een aanslag waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven kan de incasso 

worden opgeschort tot eind augustus 2021. De aanslag wordt dan door de gemeente afgeschreven in 

zeven maandelijkse- termijnen tot en met februari 2022.  Of de hierboven genoemde regeling van 

maximaal 12 maanden, ingaande maart 2021, kan worden besproken met de kassiers. 

Voor de opgelegde aanslagen, waarvoor geen automatische incasso is afgegeven en die u normaal 

gesproken voor eind mei 2021 moet betalen, wordt eveneens de bovenstaande mogelijkheid 

geboden. Dit kan zowel alsnog met een machtiging tot automatische incasso of u maakt de afspraak 

schriftelijk, bevestigd door de gemeente. 

Voor een maatwerkoplossing neemt u contact op met de gemeente via: innentd@t-diel.nl 

Daarnaast kunt u aanvullende informatie aantreffen op onze website:  https://www.t-diel.nl 

  

Landelijke en provinciale regelingen 

Er zijn veel landelijke en provinciale steunmaatregelingen waarvan u (wellicht) gebruik kunt maken. 

Er is een aantal websites beschikbaar waar de regelingen actueel worden gehouden en toegelicht. 

Wij verwijzen u graag naar deze websites. 

Ynbusiness 

Ynbusiness is een initiatief van de provincie Fryslân ter ondersteuning van de Friese ondernemers. 

Op de site van Ynbusiness staan de verschillende regelingen per overheid overzichtelijk en 

geactualiseerd. Daarnaast beschikt Ynbusiness over een aantal vakspecialisten die u van dienst 

kunnen zijn. Voor vragen kunt u ook hen altijd benaderen.  

Meer info: https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/ 

Coronaloket KVK 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KvK samen met de partners 

invulling aan het coronaloket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen 

van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via: www.kvk.nl/corona 

en 0800 2117 (kantooruren). Het coronaloket van de KVK geeft ook een overzicht van alle regelingen: 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 
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Rijksoverheid 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat 

zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor 

ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel 

ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  

Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en 

herstelpakket een flinke extra impuls. Voor een compleet overzicht: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket 

 

AFRONDEND 

We hebben er vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd alle ondernemingen weer open kunnen. Nu 

steeds meer mensen gevaccineerd worden, ontstaan er mogelijkheden voor verruiming van de 

maatregelen. In dat kader hebben wij onlangs ook met alle burgemeesters van Fryslân een brief 

gestuurd aan het kabinet om de situatie in Fryslân onder de aandacht te brengen en aangedrongen 

op perspectief voor ondernemers in onze regio.  

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-frysl%C3%A2n/nieuwsoverzicht/brief-

van-friese-bestuurders-aan-ondernemers-in-frysl%C3%A2n/ 

We hopen dat u met behulp van de verschillende corona ondersteuningsregelingen ook deze laatste 

periode kunt overbruggen en er vooral ook gebruik van maakt. 

 

Namens het College van burgemeester en wethouders 

 

Burgemeester Jeroen Gebben 
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